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VOORLOPIG VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR 
SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID1 

Vastgesteld 19 mei 1987 

Het voorbereidend onderzoek gaf aanleiding tot het formuleren van de 
volgende opmerkingen en vragen. 

De leden van de fractie van het C.D.A. hadden met belangstelling en 
instemming kennis genomen van het wetsvoorstel, de nota's van wijzigin-
gen met bijlagen en de concept-beschikking vermogenswaardering IOAZ 
zoals in goed overleg met de Tweede Kamer overeengekomen. Over de 
navolgende punten zagen deze leden gaarne een nadere toelichting c.q. 
reactie tegemoet. 

De IOAZ heeft conform de wens van het parlement een sociaal-mini-
mumbehoeftevoorziening tot doel, zij het met indirecte structuurverbete-
rende mogelijkheden. 

De BBH was primair op structuurversterking gericht met naar de 
mening van de aan het woord zijnde leden indirecte sociale behoeftevoor-
ziening. 

De IOAZ sluit overigens op structuurverbetering gerichte (nieuwe) 
regelingen vanuit de vakdepartementen niet uit. 

Is de verwachting dat dit alsnog gebeurt reëel? Wat is de betekenis van 
het «vooralsnog» blijven bestaan van de BBR voor de landbouw? 

De minister heeft erop gewezen dat de organisaties van belanghebben-
den tijdig bij de totstandkoming van het voorstel betrokken waren en dat 
hun opmerkingen (ten dele?) verwerkt zijn. Toch blijkt uit een brief uit 
CIMK-kring dat er nogal stevige kritiek op onderdelen is. 

Zo zou er een belangrijk aantal ondernemers in tegenstelling tot de 
BBH geen gebruik kunnen maken van de IOAZ vanwege de verschillen in 
norm "jaarinkomen. 

Ook zouden ondernemers met een AAW-uitkering vanwege de inko-
menstoets weerhouden worden hun bedrijf te beëindigen. 

Voor wat betreft het vermogen boven de 1 75 000 gulden geldt 5% als 
verondersteld inkomen. Is dat ook zo wanneer de opbrengst aantoonbaar 
lager is? 

In artikel 6 is herleving van «het recht op uitkering» verankerd. De 
bedoeling is naar de mening van de aan het woord zijnde leden dat dit het 
geval is wanneer er geen ander recht, nWW c.q. I0AW, voorafgaat. 
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Is de formulering dan wel voldoende duidelijk? 
In artikel 11, lid 2 staat dat de zelfstandige en de echtgenoot de 

uitkering kunnen aanvragen. Betekent dit dat deze of gezamenlijk of 
afzonderlijk kan worden aangevraagd? 

In verband met artikel 14 vroegen de aan het woord zijnde leden zich af 
op welke wijze een en ander geregeld is (wordt) bij zelfstandigen zonder 
vaste woon- of verblijfplaats, bij voorbeeld bij handelaren met woonwagens. 
Zoals eerder gezegd hadden dezelfde leden met waardering kennis 
genomen van de beschikking vermogenswaardering IOAZ. Met betrekking 
tot blote eigendom wordt de waardering op 80% van de waarde in het 
economisch verkeer gebracht. Wat betekent dit wanneer het om een 
woonhuis gaat dat door de vruchtgebruiker bewoond wordt? Geldt de 
fiscale 60%-norm dan niet? 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. konden van harte instemmen 
met een inkomensvoorziening voor oudere en gedeeltelijk arbeidsonge-
schikte gewezen zelfstandigen. Met de thans voorgestelde IOAZ hadden 
zij echter op enkele onderdelen ernstige problemen terwijl naar hun 
voorlopige indruk een aantal zaken nog onvoldoende duidelijk geregeld 
waren. Zij wilden die zaken puntsgewijs, soms aan de hand van casuspo-
sities, in dit voorlopig verslag naar voren brengen. 

I. De positie van «de echtgenoot» 

De leden van de P.v.d.A.-fractie herinnerden aan hun eerder geformu-
leerde uitgangspunten: de weg naar individuele economische zelfstandig-
heid loopt via arbeidsparticipatie; eenmaal via arbeid verworven individuele 
economische zelfstandigheid dient in de sociale zekerheid zo lang 
mogelijk gerespecteerd te worden. 

In de IOAW/IOAZ gaat het in het algemeen om personen met een lang 
tot zeer lang arbeidsverleden. Ook op het minimumniveau van deze 
uitkeringen zou nu reeds een sober ingevuld individueel uitkeringsrecht 
met als basis 50% ML zonder partnerinkomenstoets, met de bekende 
verhogingen naar leefsituatie, mogelijk zijn. De meerkosten zouden voor 
IOAW en IOAZ tezamen ca. f 100 miljoen bedragen. 

Deze leden memoreerden hun stellingname op dit punt bij het debat 
over de stelselherziening niet uit een behoefte dat debat over te doen, 
maar wel omdat zij bij de uitvoering van de IOAZ juist wat de positie van 
«de echtgenoot» betreft nogal wat extra problemen vreesden. In dit 
verband stelden zij de volgende vragen: 

1. Is «de echtgenoot» in artikel 5, lid 1 uitsluitend de «meewerkende 
echtgenoot» van artikel 2, lid 2? (de term «het bedrijf of beroep» roept 
die suggestie enigszins op) 

Is «de echtgenoot» in artikel 5, lid 3a uitsluitend de «meewerkende 
echtgenoot»? (het woord «aanvangt» suggereert van niet) 

Deze vraag slaat vooral op een situatie waarin «de echtgenoot» niet 
«de meewerkende echtgenoot» is, maar een persoon die op eigen titel 
(parttime) kleine zelfstandige is en minder dan het minimumloon verdient. 
Het is bij voorbeeld denkbaar dat de echtgeno(o)t(e) van een (potentieel ) 
lOAZ-gerechtigde samen met een ander een bloemenkiosk drijft (elk 
parttime) of op freelance basis artikelen schrijft. 

Indien zij/hij mede begrepen wordt onder het begrip «de echtgenoot» 
van artikel 5 lid 1 of lid 3a, zou zij/hij deze activiteiten als parttime 
zelfstandige moeten beëindigen of niet mogen aanvangen om het 
(aanvullend) lOAZ-recht van haar/zijn partner en zichzelf niet in gevaar te 
brengen. Dat leek de leden van de P.v.d.A.-fractie een absurde voorwaarde! 
Indien zij/hij echter niet medebegrepen is onder artikel 5 leden 1 en 3a, 
ontstaat er een door het kabinet afgewezen «inkomensgarantie aan 
zelfstandigen», in dit geval aan de parttime zelfstandig werkende partner 
van de gewezen zelfstandige. 
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2. Is de indruk van de aan het woord zijnde leden juist dat de combinatie 
van de eis aanvraag vóór bedrijfsbeëindiging (artikel 4) en de partnerinko-
menstoets (artikel 7) onder hoofdstuk II § 1 «de voorwaarden van het 
recht op uitkeringen» in de tijd kunnen botsen of tot onduidelijke situaties 
kunnen leiden? Casuspositie: Wybe de Graaf (57 jaar) tobt met zijn 
gezondheid en heeft een steeds slechter lopende zaak. Eind 1987 houdt 
hij het niet langer vol. Zijn vrouw Hiltje heeft op dat moment tijdelijk een 
inkomen net boven het minimumloon (bij voorbeeld een arbeidscontract 
voor 1 of 2 jaar of een tamelijk kort lopende uitkering). Wybe steekt op 
dat moment, vóór de bedrijfsbeëindiging zijn licht eens op bij de GSD en ver-
neemt dat hij vanwege de partnerinkomenstoets niet in aanmerking komt 
voor een lOAZ-uitkering. Hij ziet daarop af van een formele aanvraag. Na 
1V4 of 2 jaar - het bedrijf is inmiddels beëindigd - valt het partnerinkomen 
weg of - nog erger - valt de partner weg (echtscheiding, overlijden). 
Wybe voldoet nu echter niet meer aan de voorwaarde van de IOAZ: 
aanvraag vóór bedrijfsbeëindiging! 

Vraag: is aan deze vicieuze cirkel, waarin niet gelijktijdig, maar wel in 
de tijd gespreid, voldaan kan worden aan de lOAZ-uitkeringsvoorwaarden 
van hfdst. II § 1, te ontsnappen via deze constructie: eind 1987, vóór 
bedrijfsbeëindiging, wordt een lOAZ-uitkeringsrecht ter hoogte van nul 
gulden vastgesteld; na het wegvallen van Hiltjes inkomen wordt dit (lege) 
uitkeringsrecht verhoogd tot de van toepassing zijnde grondslag? Indien 
ja, hoeveel tijd mag er verlopen voordat ook aan de voorwaarde van 
onvoldoende partnerinkomen voldaan wordt? 

Indien ja, hoe komen Wybe en Hiltje dit tijdig te weten? 
3. Staat de constructie van een gezinsuitkeringsrecht niet enigszins op 

gespannen voet met de «arbeidsplicht» voor beide partners? De leden 
van de P.v.d.A-fractie konden zich eventueel onder voorwaarden nog wel 
een «arbeidsplicht» voor beide partners indenken (al past dat beter bij 
een individueel uitkeringsrecht!), nadat het lOAZ-uitkeringsrecht is 
vastgesteld (artikel 26, lid 2). 

Bedenkelijk achtten zij echter de sanctie achteraf van artikel 1 5, lid 1 a 
op het gedrag van de (afhankelijke) partner in de fase vóór de aanvraag 
IOAZ. Immers, in de huidige verhoudingen en volgens de huidige rechts-
beginselen hoeft de kostbereidster van de kostwinner zich niet beschikbaar 
te stellen voor de arbeidsmarkt. Betekent artikel 15 lid 1 a niet dat voor de 
partner een «arbeidsplicht» met een terugwerkende kracht van 2 jaar 
wordt ingevoerd? Zo ja, wat is de rechtsgrond daarvoor? Een kansbereke-
ning van een mogelijk toekomstig lOAZ-uitkeringsrecht kan toch niet 
voldoende rechtsgrond opleveren voor een achteraf vast te stellen 
«arbeidsplicht»?!? 

I I . De voorwaarden voor het recht op uitkering 

De leden van de P.v.d.A. fractie waren van mening dat de voorwaarden 
voor het recht op lOAZ-uitkering zoveel mogelijk gelijk dienden te zijn aan 
die van de IOAW. Op twee punten constateerden zij echter enige aan-
scherping, die niet duidelijk gemotiveerd wordt vanuit het specifieke 
karakter van de doelgroep van de IOAZ. 

1. de toetredingsleeftijd voor ouderen ligt in de IOAW vanaf 54 jaar en 
in de IOAZ vanaf 55 jaar; 

2. voor ouderen geldt in de IOAZ een aanzienlijk zwaardere arbeidsver-
ledeneis (3 + 7= 10 jaar) dan voor de IOAW (3 uit 5-eis). 

Zij verzochten het kabinet om een argumentatie voor deze aanscherping 
van de toetredingsvoorwaarden te geven. 

De arbeidsverledeneis van 10 jaar (waarvan in elk geval de laatste 3 
jaar als zelfstandige en de voorliggende 7 jaar hetzij als zelfstandige, 
hetzij als werknemer) heeft de leden van de P.v.d.A.-fractie ook om een 
andere reden verbaasd. 
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Zij herinnerden zich het debat over de stelselherziening over de vraag 
of de uitkeringsduur van de NWW vooral afhankelijk gesteld zou worden 
van het feitelijk arbeidsverleden of de leeftijd. Het kabinet stelde toen met 
nadruk dat voor het criterium feitelijk arbeidsverleden niet verder dan 5 
jaar teruggegaan kon worden. Bewijsrechtelijke problemen en overwegin-
gen van rechtsgelijkheid waren voor het kabinet doorslaggevend. Het 
kabinet voerde toen onder andere aan: «een ontmoedigingseffect bij de 
uitvoeringsorganen en een impuls bij uitkeringsgerechtigden tot onjuiste 
en onzorgvuldige gegevensverstrekking» en concludeerde: «Het zou niet 
juist zijn bij het opleggen van de bewijslast verder terug te gaan dan de 
gebruikelijke periode dat huishoudelijke papieren bewaard worden, te 
weten ongeveer vijf jaar». (Memorie van antwoord - NWW, Tweede 
Kamer, blz. 103 en 104). Waarom gelden deze argumenten van een jaar 
geleden thans niet? De leden van de P.v.d.A-fractie wilden graag weten 
of deze arbeidsverledeneis van 10 jaar in de I0AZ enige onderbreking 
duldt. Indien ja, hoe lang? Indien nee, waarom hoeft bij ex-werknemers in 
NWW en IOAW het arbeidsverleden niet aaneengesloten te zijn en bij 
gewezen zelfstandigen wel? 

Hoe taxeert het kabinet de kans dat (ex-)werknemers die de overgang 
naar de status van zelfstandige maken, enige onderbreking in arbeidspar-
ticipatie oplopen? 

Hoe ligt de verdeling van de bewijslast voor het aantonen van het 
vereiste arbeidsverleden bij de IOAZ? 

Een volgende vraag over de toetredingsvoorwaarden betreft de eis dat 
de aanvraag is ingediend vóór de beëindiging van bedrijf of beroep 
(=ti jdstip van liquidatie, overdracht of uittreding uit samenwerkingsver-
band). 

Zij illustreerden hun problemen met deze onverbiddelijke voorwaarden 
met een nadere invulling van een casuspositie, die de C.D.A.-Tweede 
Kamerfractie opvoerde. 

Het betreft de zelfstandige die na een auto-ongeluk zijn bedrijf niet 
langer kan uitoefenen en de bedrijfsactiviteiten onmiddellijk moet staken 
(Eindverslag Tweede Kamer, bladzijde 4). 

Begrijpen deze leden het goed dat deze zelfstandige wel zijn winkel 
mag sluiten, maar niet liquideren of verkopen? Is de consequentie dat 
betrokkene zijn gesloten winkel moet handhaven gedurende 52 weken 
(wachttijd voor AAW-recht) plus eventueel 6 maanden (beslissingstermijn 
B en W)? Is de consequentie dat betrokkene gedurende dat anderhalf jaar 
uit zijn wellicht magere inkomen de huur van zijn winkel moet betalen 
(wellicht uit aanvullende bijstand?) en de klandizie (goodwill bij eventuele 
latere overdracht) geheel ziet verlopen? 

Is deze kapitaalvernietiging de prijs die betaald moet worden om de 
overheid de kans te geven de aanvraag optimaal te beoordelen? Dit 
mogelijke knelpunt (wachttijd voor AAW-recht) is aanzienijk verscherpt 
sinds de schrapping van de verdisconteringsbepaling in de AAW: 
voorheen was immers de kans op een volledige AAW-uitkering zeer 
groot, na de stelselherziening is de kans op een gedeeltelijke AAW-uitkering 
sterk toegenomen. Deze leden vroegen zich af of de eis «aanvraag voor 
bedrijfsbeëindiging» wel reëel is voor personen in de wachtperiode voor 
de AAW. 

Inzake hun probleem met de eis «aanvraag vóór bedrijfsbeëindiging in 
verband met partnerinkomenstoets» verwezen zij naar het voorafgaande 
(l,2). Deze leden vreesden ten slotte dat de kans reëel is dat de kleine 
zelfstandige, die het water aan de lippen staat, geneigd zal zijn om eerst 
zijn bedrijf te beëindigen alvorens zich tot de GSD te wenden. De 
voorwaarde van de aanvraag vóór bedrijfsbeëindiging vergt hun inziens 
een zeer actief voorlichtingsbeleid. Op welke wijze wordt het georgani-
seerde MKB en de landbouworganisaties hierbij betrokken? 
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I I I . De personenkring van IOAW/IOAZ 

De leden van de P.v.d.A.-fractie constateerden dat ex-politieke ambts-
dragers thans noch tot de personenkring van IOAW, noch tot de perso-
nenkring van de IOAZ behoren. In dit verband herinnerden zij aan de door 
hen opgevoerde schrijnende gevallen van ex-wethouder Wybe Joustra en 
ex-raadslid Marga van den Brink tijdens het debat over de stelselherziening 
in de Eerste Kamer (Handelingen I, 28/29 oktober en 4 november 1987). 

Zij vroegen zich af of voor deze situaties niet de eenvoudigste oplossing 
zou zijn om betrokkenen hetzij IOAW-, hetzij lOAZ-gerechtigd te verklaren, 
afhankelijk van hun arbeidsverleden vóór de aanvaarding van een politiek 
ambt. 

Voorts vroegen zij welke de conclusies zijn van het in de nota naar 
aanleiding van het eindverslag Tweede Kamer aangekondigde mondeling 
overleg op 9 april j l . (19 778, nr. 7, bladzijde 2). Ten slotte vroegen zij of 
er thans al enig zicht bestaat op het antwoord op de vraag of er nog 
andere categorieën met een aanzienlijk arbeidsverleden zijn, die noch tot 
de personenkring van IOAW noch tot de personenkring van IOAZ behoren. 

IV. Samenloop van IOAW- en lOAZ-uitkeringsrecht 

De leden van de P.v.d.A.-fractie vroegen zich af of de kwestie van 
eventuele samenloop van IOAW- en lOAZ-uitkeringsrecht wel voldoende 
doordacht en geregeld is. Zij constateerden dat de bewindsman in de 
nota naar aanleiding van het eindverslag Tweede Kamer herleving van 
lOAZ-recht nog liet prevaleren boven een nieuw ontstaan lOAW-recht, 
maar tijdens het plenaire Tweede Kamerdebat het nieuw ontstane 
lOAW-recht liet prevaleren. (Handelingen Tweede Kamer, 8 april 1987, 
blz. 3555 en 3560). 

In deze casuspositie ging het om een lOAZ-gerechtigde, die arbeid in 
een dienstbetrekking ging verrichten, weer werkloos werd en de hele 
NWW-uitkeringsduur doorlopen heeft. 

Er zijn ook andere casusposities van eventuele samenloop denkbaar, bij 
voorbeeld 

1. A werkt voor de helft van de tijd als zelfstandige en voor de helft van 
de tijd in loondienst en raakt voor beide functies gelijktijdig arbeidsonge-
schikt; 

2. Het echtpaar A (zelfstandige) en B (werknemer) belanden beiden, bij 
voorbeeld nadat ze beiden bij een verkeersongeluk betrokken waren, 
tegelijkertijd na een wachttijd van 52 weken in een AAW, resp. WAO 
(berekend naar een mate van arbeidsongeschiktheid van minder dan 
80%). Indien de som van beide uitkeringen beneden het sociaal minimum 
ligt, vult dan IOAW en IOAZ aan tot het sociaal minimum? 

3. De alleenstaande lOAW-gerechtigde A en de alleenstaande IOAZ-
gerechtigde B besluiten samen om duurzaam een gezamenlijke huishou-
ding te gaan inrichten. Welke gezamenlijke uitkering krijgen zij nu? 

Zijn nog andere casusposities denkbaar? Is vaststelling van een 
prioriteitsvolgorde in geval van samenloop niet nodig? 

V. De vrijlatingsbepaling (artikel 8) 

De leden van de P.v.d.A.-fractie maakten de volgende opmerkingen en 
stelden de volgende vragen over de vrijlatingsbepaling van inkomen uit 
arbeid. 

1. inzake de 2-jaarstermijn (naar aanleiding van 19 778, nr. 13, punt 2). 
Is op zich de volgende informatie uit PS 13 januari 1987 (een particulier 

tijdschrift, waarvan acte!) juist: 
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- «indien er sprake is van een onderbreking (derhalve een periode 
waarin wel IOAW, maar geen inkomen uit arbeid wordt genoten) van 
korter dan 6 maanden, wordt de 2-jaartermijn verlengd met de duur van 
de onderbreking; 

- indien de onderbreking langer dan 6 maanden voortduurt, ontstaat 
een nieuwe vrijlatingsperiode van 2 jaar»? 

Bestaat er thans een duidelijkheid over de interpretatie van de 2-jaars-
termijn van het BLN? 

Wordt de 2-jaarstermijn van de vrijlatingsbepaling van de TW op 
dezelfde wijze vastgesteld als in ABW, IOAW en IOAZ? Indien nee, 
waarom niet? 

2. Voorts wensten de leden van de P.v.d.A.fractie een nadere ophel-
dering over uitspraken van de staatssecretaris over de vergelijkbaarheid 
van de vrijlatingsbepaling van TW en IOAW, onder andere gedaan bij het 
debat over de stelselherziening in de Eerste Kamer (Handelingen Eerste 
Kamer, 29 oktober en 4 november 1986). 

Deze leden hebben er bij dat debat voor gepleit om de vrijlatingsbepa-
lingen in de IOAW gelijk te trekken aan de - voor zeer kleine nevenver-
diensten iets gunstiger - vrijlatingsbepaling van de TW. Deze leden 
voerden daarvoor de volgende argumenten aan: 

- het kabinet zelf was aanvankelijk voorstander van een gelijk inkomens-
begrip, inclusief vrijlatingsbepaling, in TW en IO(A)W; 

- het gaat in beide wetten om een inkomen (of inkomensaanvulling) ter 
hoogte van het relevant sociaal minimum; 

- de problematiek van stimulans tot arbeidsparticipatie van uitkerings-
gerechtigde en/of partner ligt in beide situaties precies gelijk. 

Hiertegenover argumenteerde de staatssecretaris als volgt: 
«In de Toeslagenwet kan slechts een beperkt bedrag aan nevenverdiem 

sten in de anticumulatie worden betrokken. Bij de IOAW kan het daartegen 
gaan om een inkomen tot het sociaal minimum» (Handelingen Eerste 
Kamer, 29 oktober 1986, blz. 161) en: «Bij de Toeslagenwet ligt dat 
anders. De toeslag voorziet slechts in een aanvulling op het sociaal 
minimum. De vrijlatingsbepalingen kunnen per definitie geen betrekking 
hebben op zo hoge inkomens als bij de IOAW het geval is. Een verschil in 
karakter tussen beide wetten rechtvaardigt naar mijn gevoel een verschil 
tussen de vrijlatingsregelingen» (Handelingen Eerste Kamer, 4 november 
1986, bladzijde 240). 

Ook in de memorie van antwoord-IOAZ aan de Tweede Kamer stelt de 
staatssecretaris dat in de Toeslagenwet «anders dan in IOAW en IOAZ 
slechts een beperkt bedrag aan te verrekenen nevenverdiensten in het 
geding» (is) en dat de vrijlatingsbepalingen van de IOAW/IOAZ «mede 
van toepassing (zijn) op inkomsten die vlak onder het volledige sociaal 
minimum liggen» (19 778, nr. 5, bladzijde 20). Bij een nadere analyse van 
de vrijlatingsbepalingen van TW, IOAW en IOAZ kwam bij de leden van de 
P.v.d.A.-fractie de vraag op of deze beweringen van de staatssecretaris 
wel op een juiste interpretatie van de Toeslagenwet berusten. Zij wilden 
hun overwegingen, die hen deden concluderen dat ook in de Toeslagenwet 
een te verrekenen inkomen tot aan het sociaal minimum in het geding kan 
zijn, graag weergeven en in de vorm van een casuspositie voor commentaar 
aan de staatssecretaris voorleggen. 

Zij herinnerden eraan dat in de Tweede Kamer bij de behandeling van 
de Toeslagenwet een amendement-Kraayeveld/Linschoten is aangenomen, 
waarbij in de vrijlatingsbepaling TW de woorden «behoudens voor de 
vaststelling van het inkomen, bedoeld in artikel 2» geschrapt is (19 257, 
nr. 21). 

De toelichting bij dit amendement luidde: 
«Dit amendement strekt ertoe de vrijlatingsbepaling ook van toepassing 
te laten zijn in het geval de loondervingsuitkering, vermeerderd met het 
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arbeidsinkomen, meer bedraagt dan het relevante sociaal minimum 
(opheffen van zgn. «knikproblematiek»). 

De consequentie van aanvaarding van dit amendement is naar hun 
indruk dat de vrijlatingsbepaling van de TW niet per definitie betrekking 
heeft op een beperkt bedrag aan inkomen uit arbeid, maar - evenals de 
vrijlatingsbepaling van IOAW en IOAZ - «mede van toepassing (is) op 
inkomsten die vlak onder het sociaal minimum liggen». 

Casuspositie: het echtpaar Wybe de Graaf en Hiltje de Graaf-Jansen. 
Beiden werken in loondienst. Hiltje wordt werkloos en NWW-gerechtigd. 

Situatie A: Wybe verdient 80% ML, Hiltje verdient 30% ML (haar NWW: 
2 1 % ML). 

Situatie B: Wybe verdient 100% ML, Hiltje verdient 10% ML (haar 
NWW: 7% ML). 

Vraag: heeft Hiltje, als ze NWW-gerechtigd wordt, recht op toeslag 
TW? 

Naar de mening van de aan het woord zijnde leden niet volgens het 
oorspronkelijke wetsvoorstel TW, maar na aanvaarding van het amende-
ment-Kraayeveld/Linschoten is er in situatie A recht op toeslag van 9% 
ML en in situatie B recht op toeslag van 3% ML, gedurende maximaal 2 
jaar, dankzij de vrijlatingsbepaling van de TW. 

3. Dit leidde bij de leden van de P.v.d.A.-fractie tot de volgende 
vragen: 

a. Zijn bovenstaande casusposities vanuit de TW juist opgelost? Indien 
nee, waarom niet? Indien ja, volgt daaruit dan niet dat de vrijlatingsbepaling 
TW niet per definitie slechts een beperkt bedrag van te verrekenen 
inkomen uit arbeid omvat, maar - evenals de vrijlatingsbepaling van 
IOAW/IOAZ - mede van toepassing kan zijn op een inkomen in de buurt 
van het sociaal minimum? 

b. Deelt de staatssecretaris dan eveneens de conclusie dat zij (enige) 
argument tegen een gelijktrekking van het vrijlatingsregime IOAW/IOAZ 
aan het - voor zeer kleine neveninkomsten iets gunstiger-vrijlatingsregime 
van de TW berustte op een onjuiste interpretatie van de TW? 

c. Is de staatssecretaris in dat geval bereid om het pleidooi om het 
vrijlatingsregime IOAW/IOAZ gelijk te trekken aan dat van de TW op 
onbevangen wijze in heroverweging te nemen? 

d. Deelt de staatssecretaris de mening van de aan het woord zijnde 
leden dat de wirwar van per sociale zekerheidswet uiteenlopende 
vrijlatingsbepalingen thans een doolhof heeft opgeleverd waarin zelfs 
deskundigen het spoor bijster raken? 

e. Is de staatssecretaris bereid om op korte termijn een handzaam 
gidsje «vrijlatingsbepalingen sociale zekerheid» te laten samenstellen en 
verspreiden, waarin aan de hand van rekenvoorbeelden de werking van 
de diverse vrijlatingsbepalingen wordt geïllustreerd, ook bij een combinatie 
van uitkeringen? Kan daarbij tevens aangegeven worden wanneer er 
sprake is van bruto- of nettoverrekening, wanneer de «knikproblematiek» 
speelt, wanneer reiskosten wel of niet in aanmerking genomen worden bij 
de vaststelling van het vrij te laten bedrag, hoe het vrij te laten bedrag 
fiscaal benaderd wordt en welke andere mogelijke variabelen nog meer 
van invloed kunnen zijn? 

f. Is de staatssecretaris bereid om op termijn een voorstel tot enige 
harmonisatie van de diverse vrijlatingsbepalingen voor te bereiden? 

VI . Adviesaanvraag bij Raad voor de gemeentefinanciën 

Met verbazing hadden de leden van de P.v.d.A.-fractie kennis genomen 
van het gestelde over de adviesaanvraag aan de Raad voor gemeentefi-
nanciën. In de memorie van antwoord aan de Tweede Kamer dd. 28 
januari 1987 werd gesteld, althans gesuggereerd, dat die adviesaanvraag 
gereed was («In de adviesaanvraag is op een spoedig advies aangedrongen, 
opdat dit bij de mondelinge behandeling van het wetsvoorstel in de 
Tweede Kamer betrokken kan worden» (19 778, nr. 5, bladzijde 18)). 
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Tijdens de mondelinge behandeling in de Tweede Kamer meldde de 
bewindsman laconiek: «De adviesaanvraag over deze zaak aan de Raad 
voor de gemeentefinanciën moet nog worden verzonden» (Handelingen 
Tweede Kamer, 8 april 1987, bladzijde 3556). Is de adviesaanvraag thans 
verzonden? 

VI I . Wijziging aanwijzingsbesluit verplichte ziekenfondsverzeke-
ring 

Kan de staatssecretaris garanderen dat de regeling van de ziekenfonds-
verzekering voor betrokkenen per ingangsdatum IOAZ gereed zal zijn? 

VIM. Inkomen uit aanzienlijk vermogen/de vermogenswaardering 

De leden van de P.v.d.A.-fractie achtten het op zich zeker legitiem om 
bij de vaststelling van het lOAZ-uitkeringsrecht enigermate rekening te 
houden met inkomen uit een aanzienlijk vermogen. Wel vroegen zij zich af 
of de extra uitvoeringskosten van deze toets naar inkomen uit vermogen 
(die bij alle lOAZ-gerechtigden zal moeten plaatsvinden) zal opwegen 
tegen de daarmee te bereiken besparingen op de lOAZ-uitkering als zou 
blijken dat slechts zeer weinig betrokkenen beschikken over een vermogen 
van meer dan f 175 000. Weliswaar blijkt uit de publicatie «Personele 
vermogensverdeling 1982» van het CBS dat 31,1% van de zelfstandigen 
een vermogen van ten minste f 150000 heeft, maar verwacht kan toch 
worden dat dit percentage bij de doelgroep van de IOAZ aanmerkelijk 
lager zal liggen en dat de meesten van hen in de jaren voorafgaand aan 
de lOAZ-uitkering op dat eigen vermogen hebben ingeteerd. 

IX. Intrekking RVO 

De voorgestelde intrekking van de RVO laat onverlet dat de RVO van 
kracht blijft voor lopende gevallen, aldus de memorie van toelichting. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie vroegen zich af of deze mededeling 
niet in de wettekst zelf opgenomen dient te worden. Deze leden vroegen 
zich voorts af of de voorgestelde intrekking van de RVO wel gewenst is. 
Deze leden erkenden dat de invoering van IOAW en IOAZ voor veruit de 
meeste ex-werknemers en ex-zelfstandigen het wegvallen van de RVO 
geheel of meer dan geheel compenseert. Toch vallen er ook gaten. Voor 
ex-zelfstandigen worden de voornaamste gaten opgesomd in de memorie 
van antwoord aan de Tweede Kamer (19 778, nr. 5, bladzijde 9). 

Naar de mening van de leden van de P.v.d.A.-fractie kunnen er eveneens 
gaten vallen voor ex-werknemers. De bewering: «Door de invoering van 
de IOAW heeft de RVO voor oudere werklozen geen betekenis meer» 
(memorie van antwoord, Tweede Kamer, bladzijde 22) leek hun te 
generaliserend en te apodictisch. 

In de situatie dat een oudere werkloze werknemer wel voldoet aan de 
referte-eis NWW, maar niet aan de arbeidsverledeneis NWW, bestaat er 
geen lOAW-uitkeringsrecht. Het kan hierbij zelfs gaan om ex-werknemers 
met een zeer aanzienlijk arbeidsverleden. 

Voorbeeld: Jaap Jansen werkt van zijn 16e tot zijn 47e jaar (vrijwel) 
ononderbroken in een dienstbetrekking. Hij wordt op 47-jarige leeftijd 
werkloos en doorloopt de hele NWW-uitkeringsperiode. Daarna, bij 
voorbeeld op 51-jarige leeftijd vindt hij een nieuwe baan, waaruit hij na 2 
jaar ontslagen wordt. Het kan ook gaan om een oudere of gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte werkloze werknemer die tijdens de NWW-uitkerings-
periode niet-verzekerde arbeid aanvangt en daarmee de «hoedanigheid 
van werknemer» verliest. 

Voorts kan het gaan om een IOAW-(of IOZ-)gerechtigde die vanwege 
«bijzondere bestaanskosten» een beroep moet doen op aanvullende 
bijstand en alsnog geconfronteerd wordt met de volledige vermogenstoets. 
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De leden van de P.v.d.A.-fractie zouden daarom graag het commentaar 
van het kabinet vernemen op hun pleidooi om de Rijksgroepsregeling 
Vrijlating Oudedagsvoorziening te handhaven en de personenkring ervan 
te herdefiniëren als degenen die eerst op of na hun 50ste verjaardag een 
beroep moeten doen op de Algemene Bijstandswet (hetzij voor periodieke, 
hetzij voor incidentele bijstand) en niet aan de strikte voorwaarden van 
IOAW of I0AZ voldoen. De ratio van de RVO was toch steeds om voor 
ouderen, met zeer slechte kansen op de arbeidsmarkt en daardoor zonder 
mogelijkheid verder te wei ken aan pensioenopbouw een extra bedrag vrij 
te laten als oudedagsreserve. Waar het thans een kleine groep zou 
betreffen en waar deze extra vrijlating slechts bescheiden vermogens 
omvat (ca. f 20000 voor 50-jarigen tot max. f55 000 op 64-jarige leeftijd, 
na aftrek van andere oudedagsaanspraken, behalve AOW) zou naar hun 
mening handhaving van de RVO voor de hierboven voorgestelde groep 
zonder bezwaar mogelijk zijn. Welke zouden de meeruitgaven ervan zijn? 

X. Ten slotte... 

Ten slotte spraken de leden van de P.v.d.A.-fractie hun verbazing uit 
over de herhaalde bewering in de schriftelijke stukken (memorie van 
antwoord, bladzijde 7 bovenaan, nota naar aanleiding van het eindverslag 
bladzijde 1 onderaan) als zou de lOAW-uitkeringshoogte gerelateerd zijn 
aan het aantal gewerkte arbeidsuren. Naar hun mening is hier sprake van 
een zeer onzorgvuldige en op z'n minst gedeeltelijk onjuiste formulering. 
Huns inziens is de hoogte van de lOAW-uitkering in beginsel niet gerela-
teerd aan het aantal gewerkte uren, maar sluit deze aan bij de hoogte van 
de vervolguitkering NWW plus eventuele toeslag, voor zover de partner-
inkomenstoets van de IOAW dat ten minste niet verhindert. 

Slechts diegenen onder de lOAW-gerechtigden die voorheen minder 
dan het minimumloon verdienden (inderdaad: per definitie parttimers; 
maar zeker niet alle parttimers!) krijgen in de IOAW een lagere uitkering 
dan het sociaal minimum. Graag vernamen de aan het woord zijnde leden 
of de staatssecretaris de IOAW net zo heeft begrepen. 

De leden van de fractie van de V.V.D. hadden het wetsvoorstel, 
waarmee een tijdens de debatten over de stelselherziening gedane 
belofte wordt ingewilligd, met instemming ontvangen. Naar hun mening 
wordt met dit wetsvoorstel een vrij principiële stap gezet. Het is immers 
voor het eerst, dat voor de zelfstandigen een specifieke, slechts op deze 
categorie personen betrekking hebbende, wet in het kader van de sociale 
zekerheid wordt gemaakt. Tot nu toe deelden de zelfstandigen slechts 
mee in de, de gehele bevolking omvattende, sociale verzekeringen (bij 
voorbeeld AAW; AKW) en voorzieningen (ABW). Deze leden vroegen de 
staatssecretaris of ook hij dit principiële aspect in het voorliggende wets-
voorstel onderkent. Kan hier wellicht worden gesproken van een gelei-
delijk proces van integratie van zelfstandigen al dan niet als een eigen 
categorie in het geheel van onze sociale zekerheid? Deze leden wezen er op 
dat destijds de op de werknemers gerichte WAO reeds is uitgebouwd tot 
een volksverzekering. Hetzelfde geldt voor de op 1 januari 1980 tot stand 
gekomen Algemene Kinderbijslagwet, waarin geen onderscheid meer 
werd gemaakt tussen werknemers en zelfstandigen. Is het feit dat de 
zelfstandigen niet in de IOAW werden opgenomen, maar dat voor hen nu 
een aparte regeling wordt voorgesteld toch niet meer dan slechts een 
oplossing van puur praktische aard? Het was deze leden opgevallen, dat 
in de door de staatssecretaris overgenomen rechtsgrond voor de IOAZ 
- Handelingen Tweede Kamer 1986-1987, pagina 3553 Ik - wel wordt 
gesproken over inkomenspositie en sociale gevolgen, maar niet over de 
rechtspositie als kenmerkend onderscheid tussen zelfstandigen en 
werknemers. Zou, zo vroegen deze leden verder, die zoeven geschetste 
ontwikkeling op den duur dan ook niet kunnen leiden tot een uiteindelijke 
algemene inkomensdervingsverzekering op minimumniveau, zoals al 
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eerder door de prof. mr. M. B. Teldersstichting is aanbevolen? Kunnen 
ook de aanbevelingen van de Commissie-Oort om de premieheffing 
volksverzekeringen te integreren in de belastingheffing uiteindelijk mede 
tot dit resultaat bijdragen? Acht de minister zo'n ontwikkeling aanbeve-
lenswaard? 

De aan het woord zijnde leden hadden nog een vraag over de datum 
van ingang van de wet. Tijdens de debatten aan de overzijde heeft de 
minister gezegd dat als ingangsdatum «de grens» ligt bij 1 juli. «Er is een 
bewuste keuze gemaakt» (Handelingen Tweede Kamer, 1986-1987, 
pagina 3553, m.k.). In de memorie van antwoord heeft de minister echter 
meegedeeld dat bij de raming van de financiële effecten vooralsnog van 1 
januari 1988 was uitgegaan. Deze leden zouden graag willen weten, 
waarom aanvankelijk zo'n late datum van ingang was gekozen; dit te 
meer omdat destijds de zelfstandigen uit de IOAW zijn gehouden onder 
de toezegging van de minister voor een eigen regeling. Een ingangsdatum 
van een jaar later zouden in aanmerking komende zelfstandigen extra 
hebben gedupeerd. Wanneer is - in afwijking hiervan - d e «bewuste 
keuze» van 1 juli gemaakt? 

De leden van de fractie van D66 hadden met belangstelling kennis 
genomen van het wetsvoorstel dat beoogt een inkomensvoorziening op 
minimumniveau te bieden aan oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte 
voormalige zelfstandigen. 

Zij deelden het standpunt van de regering dat de positie van zelfstandigen 
ten aanzien van inkomensvorming wezenlijk anders is dan die van 
werknemers. Zij zouden gaarne zien dat die wezenlijke andere positie niet 
alleen in de naam van de wet maar ook in de uitwerking gestalte krijgt. 

Rekening houden met inkomen uit vermogen vonden ook de leden van 
de fractie van D66 begrijpelijk. 

Vraagtekens zetten zij echter bij de grens van f 175 000 en met name 
bij de term «aanzienlijk vermogen» die in de toelichting wordt gehanteerd. 
Van een «aanzienlijk vermogen» is naar de mening van deze leden pas 
sprake indien het inkomen uit dit vermogen voldoende is om in het 
levensonderhoud te voorzien. In dit wetsvoorstel wordt de grens gelegd 
bij f 175 000 daarboven wordt een fictief inkomen van 5% gesteld. Naar 
de mening van de aan het woord zijnde leden is pas sprake van een 
vermogen als omschreven indien de grens bij f 400000 wordt gelegd, 
volgens de berekening 20 x 5 = bruto minimumloon. 

Delen de bewindslieden de mening van deze leden dat de term aanzienlijk 
vermogen wanneer de grens bij f 175 000 gelegd blijft in dit licht wat 
misplaatst lijkt? 

In de nota naar aanleiding van het eindverslag worden op bladzijde 6 
enige cijfers over vermogens gegeven. CBS-cijfers uit de publikatie 
«personele vermogensverdeling 1982» laten zien dat 32,1% van de 
zelfstandigen een vermogen hebben terwijl dit percentage bij werknemers 
en werklozen slechts 1,7 bedraagt. Betreffen dit cijfers over het jaar 
1982? 

Geven deze cijfers ook aan waaruit dat vermogen bestond? 
Is de veronderstelling juist dat het eigen woningbezit onder voormalige 

zelfstandigen beduidend hoger ligt dan onder voormalige werknemers? 
Zijn daarover recente gegevens beschikbaar? 
Is de veronderstelling juist dat bij een huis met een bewoonde waarde 

van f 185 000 de voormalige zelfstandige die in aanmerking wil komen 
voor een uitkering krachtens de IOAZ naast het huurwaardeforfait dat bij 
het inkomen moet worden opgeteld ook nog een fictief inkomen geniet 
van f500 per jaar? 

Hoe zien de bewindslieden de instandhoudingsplicht van het eigen wo-
ningbezit gestalte krijgen, bij voormalige zelfstandigen? Welk van de drie 
alternatieven heeft de voorkeur van deze regering die zegt het eigen wo-
ningbezit te willen bevorderen: 
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1. verhuizen naar een goedkopere koopwoning? Wie betaalt de 
overdrachtskosten en de verhuiskosten? 

2. verhuizen naar een huurwoning, 
3. geen onderhoud? 

De positie van voormalige raadsleden is bij de stelselwijziging aan de 
orde geweest. 

Nu in de IOAZ een leeftijdsgrens is ingebouwd biedt ook deze wet geen 
oplossing. Krijgen zij nu recht op een bijstandsuitkering? 

Met betrekking tot artikel 33 lid 2d merkten de leden van de fractie van 
D66 het volgende op. 

De wet IOAZ is steeds uitgegaan van een duidelijk andere positie van 
voormalige zelfstandigen ten opzichte van voormalige werknemers. 

De commissie die burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd 
advies moet geven heeft derhalve een andere taak dan de RWW-commissie. 
Het was deze leden volstrekt onduidelijk waarom gekozen is voor drie 
vertegenwoordigers op voordracht van de stichting van de arbeid 
aangesloten werknemers. 

Juist in zaken van advies en beroep is het belangrijk voor de burger te 
weten dat een commissie van ter zake deskundigen over het beroep 
beslist. De aan het woord zijnde leden meenden dat vertegenwoodigers 
uit de sfeer van het midden en kleinbedrijf, (CIMK) en in landelijke 
gebieden wellicht vertegenwoordigers uit de kring van de bond van de 
boeren en tuinders daartoe beter in staat zijn dan vertegenwoordigers uit 
de kring van werknemers. Staat het burgemeester en wethouders vrij een 
dergelijke keus te maken? 

Vervolgens merkten de leden van de fractie van D66 op dat het 
vermogen aanwezig in bloot eigendom in de concept-beschikking IOAZ 
dd. 11 mei 1987 voor 80% wordt aangemerkt als behorend tot de 
bezittingen van de eigenaar. 

Dit betekent dat de eigenaar van een woning die via erfrecht wel tot het 
bezit behoort, maar waar door testamentsbepalingen open vruchtgebruik 
tegenover staat tot een fictief inkomen van 5% worden gerekend. 

Concreet betekent dit dat wanneer één van de ouders in deze woning 
blijft wonen en één der kinderen, die een voormalige zelfstandige is óók in 
een eigen woning woont, aan deze een fictief inkomen wordt toegerekend 
terwijl het vruchtgebruik op f 0 kan worden gesteld. Waar het de bedoeling 
is van de regering ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen 
kan deze lOAZ-bepaling kinderen ertoe brengen één der ouders te 
dwingen bij overlijden van de andere ouder de ouderlijke woning te 
verlaten. 

Is dit een bedoeld effect? 

De voorzitter van de commissie, 
Franssen 

De griffier van de commissie, 
Dijkstra-Liesveld 
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